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Nr korespondencji SOD

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2023 r.

Konstytucji Marcowej

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. opetycjach (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (DZ. U. z 2023 r.
poz. 40) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Odrzucié petycje; w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej,
z przyczyn okres’lonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwa1y.

§2. Zobowigzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby sk1adajqcej petycje;
o sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.

.1 13““. .413]?
3564;.“ “VG-1

P M Wrbbi'ewski
09. MAR. 707.3

Id: 79CDC6BO-13513-4149-BO3E-2D02A8FBOEOB. Projekt Strona 1



Zaiqcznik do uchwaiy Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia....................2023 r.

Uzasadnienie

Zgodnie 2 art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja zioZona do organu stanowiqcego jednostki samorzqdu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczes’nie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorzqdzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dziaiania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje skiadane przez obywateli. W tym celu powoiuje Komisjc; Skarg, Wnioskow i Petycji.

Korespondenc elektronicznq zdnia 1 listopada 2022 r. wpiynoia petycja o ,,uroczyste uczczenie 100.
rocznicy uchwalenia pierwszej — Polskiej Republikar’lskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) 2 1921/22 r.
Konstytucja weszia w Zycie w grudniu 1922 r. ”

Wystqpienie zostalo przekazane do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej zamiennie: Komisja), celem
przeprowadzenia czynnos'ci wyjas’niajqcych.

Komisja zapoznaia sic; z petyc na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r. Radni zwrocili uwagq, 2e ustawa
konstytucyjna zostaia uchwalona przez Sejm Ustawodawczy wdniu 17 marca 1921 r., zatem 100. rocznica
uchwalenia Konstytucji Marcowej przypadaia na 2021 r. Ten sam poglqd przyjqi Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, ktéry uchwaiq z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiotnienia 100. rocznicy Konstytucji Marcowej
oddai hoid jej tworcom istwierdzil, 2e jej zaioZenia stanowiq do dzisiaj trwaiy element polskiego 1adu
ustrojowego.

W zwiqzku zpowszym, Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie
przedmiotowej petycji, podkres'lajqc, Ze 100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej zostaia wsposob
uroczysty upamiotniona przez najwszy organ wiadzy ustawodawczej wPolsce we wias'ciwym terminie,
przypadajqcym na rok 2021.
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